REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
“Invita-ti prietenii”
- subsectiune a concursului XTB Trading Cup -

§1
REGULILE CONCURSULUI
Acest concurs reprezinta o subsectiune a concursului XTB Trading Cup si este organizat numai
pentru concurentii cu cetatenie sau rezidenta romana. Inainte de a participa la concursul “Invita-ti
prietenii”, concurentul trebuie sa fie deja inregistrat la concursul XTB Trading Cup si sa indeplineasca
toate conditiile Regulamentului Oficial al acestuia.
1. Obiectul concursului consta in invitarea a cat mai multi participanti activi in concursul
”XTB Trading Cup”.
2. Premiul concursului este un IPad 2.
3. Invitatiile se transmit prin formularul numit “Invita-ti cat mai multi prieteni si castiga un
iPad2!” aflat pe pagina oficiala a concursului XTB Trading Cup.
4. Castigatorul este concurentul care a invitat in concurs cei mai multi participanti activi.
Pentru ca un invitat sa fie considerat participant activ si sa fie luat in considerare, acesta trebuie sa
se inscrie in concursul XTB Trading Cup completand formularul de inscriere cu datele corecte si
complete, si sa indeplineasca toate conditiile de participare cerute de regulamentul XTB Trading
Cup.

Atentionari!!!
a) Numarul de invitatii transmise nu este relevant pentru clasamentul concursului “Invita-ti
prietenii”, daca in urma invitatiilor respective cei invitati nu s-au si inscris in concursul XTB
Trading Cup.
b) Pentru a putea participa la concursul “Invita-ti prietenii”, un concurent trebuie sa fie la
randul lui deja inscris in concursul XTB Trading Cup completand formularul de inscriere cu
datele corecte si complete, si sa indeplineasca toate conditiile de participare cerute de
regulamentul XTB Trading Cup.

§2
ORGANIZATOR
Concursul de tranzactionare “Invita-ti prietenii” este organizat de Societatea comerciala "X-Trade
Brokers Dom Maklerski S.A. - Sucursala Bucuresti, (numita in continuare "XTB" sau "Organizatorul"),
cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Eroilor, nr. 18, sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului
sub nr. J40/13245/2008, cod unic 24270192, cont RO46RNCB0069105170990001 deschis la Banca
Comerciala Romana– Sucursala Libertatii, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata si
inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal numarul 0016990 din data
25/11/2008, reprezentata legal de Safta Florin Victor in calitate de Director.
Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al
Concursului (denumit in continuare "Regulament").

§3
SCOPUL CONCURSULUI SI PUBLICAREA REGULAMENTULUI
Scopul acestui Regulament este de a stabili conditiile de participare la Concurs si modul in care se
primesc premiile.
Concursul se va desfasura in Romania la nivel national.
Regulamentul, precum si detaliile Concursului sunt disponibile in mod gratuit la www.xtb.ro si la
sediul Oranizatorului situat in Bucuresti, Bulevardul Eroilor, nr. 18, sector 5, pe toata perioada de
desfasurare a Concursului.

§4
DURATA CONCURSULUI.
Concursul se va desfasura in perioada 11 aprilie 2011 – 27 mai 2011.
Atentionare!!! Conform Regulamentului Oficial al Concursului XTB Trading Cup 2011, finalul
oficial al Concursului va avea loc in data de 27 mai 2011 ora 17:00 CEST (18:00 ora Romaniei).
Reamintim ca aceasta clauza se aplica si subsectiunii “Invita-ti Prietenii”.
Rezultatele concursului vor fi publicate pe site-ul www.xtb.ro.

§5
CONDITIILE DE PARTICIPARE
La Concursul descris prin prezentul Regulament pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta sau

cetatenie romana care isi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin completarea
campurilor existente.
Validarea identitatii se va realiza numai la finalul concursului numai pentru castigatori.
Varsta minima legala pentru participarea la acest Concurs este de 18 ani impliniti in ziua inregistrarii
in concurs.
In conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Organizatorul recunoaste dreptul Participantilor de
a fi informati cu privire la prelucrare, de a avea acces la datele prelucrate si de a solicita rectificarea sau
stergerea datelor incorecte. Participantii au si dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor lor in
cazurile si in conditiile prevazute de lege. Participantii nu vor fi supusi unor decizii individuale, astfel
cum acestea sunt definite in Legea Nr. 677/2001 si se pot adresa instantei de judecata competente. In
vederea exercitarii drepturilor precizate mai sus, Participantii vor trimite o solicitare scrisa, datata si
semnata la Organizator la numarul de fax : 031.425.54.91.
Angajatii si colaboratorii in curs ai "XTB" sotii si rudele acestora de pana la gradul II inclusiv,
studentii aflati in practica in perioada de concurs, nu sunt eligibili pentru a participa la acest Concurs.
Pentru a participa in acest concurs, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte si conforme cu realitatea.
3. Varsta minima de participare este de 18 ani, impliniti in ziua inscrierii in concurs
4. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana.
5. Inscrierea invitatilor in concurs trebuie sa se realizeze in perioada 11 aprilie 2011 – 27 mai 2011
6. Participantii pot participa la Concurs cu UN SINGUR CONT DEMO. Detinerea a mai mult de un
singur cont demo pe parcursul concursului se pedepseste cu descalificarea.

§6
PROCEDURA DE INSCRIERE IN CONCURS
Invitatiile se transmit prin formularul numit “Invita-ti cat mai multi prieteni si castiga un iPad2!” aflat
pe pagina oficiala a concursului XTB Trading Cup.
Inainte de a transmite invitatiile, concurentul trebuie sa fie deja inscris in concursul XTB Trading Cup
si sa indeplineasca toate conditiile stipulate de Regulamentul oficial al acestui concurs. Completarea
corecta si cu date reale a formularului de inscriere reprezinta o conditie eliminatorie pentru participarea la
concurs si adjudecarea premiului. In cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita, concurentul este
eliminat din concurs si pierde dreptul de a adjudeca premiul.

§7
COMISIA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI
Organizatorul Concursului va intocmi o Comisie de Organizare, alcatuita din reprezentantii
Organizatorului.
Scopul Comisiei este acela de a supraveghea buna desfasurare a Concursului, publicarea
clasamentului general al participantilor, publicarea listei participantilor premiati, interpretarea Regulilor
Generale de Organizare a Concursului si solutionarea litigiilor.
In cazul incalcarii Regulilor Generale de Organizare a Concursului, Comisia de Organizare va lua
pozitie impotriva participantului care a incalcat regulile prin descalificarea acestuia.

§8
PENALIZARI
Orice castigator, in oricare stadiu, inclusiv la desemnarea castigatorilor, acceptarea premiilor si
predarea acestora, poate fi descalificat pentru urmatoarele motive:
a. in cazul in care, indiferent de motiv, contactarea castigatorului este imposibila
b. in cazul in care, indiferent de motiv, castigatorul fie nu accepta premiul, fie refuza ca datele sale
personale sa fie prelucrate conform prezentului regulament;
c. in cazul in care, indiferent de motiv, castigatorul nu accepta in integralitate prezentul Regulament
sau nu se conformeaza cu prezentul Regulament;
d. in cazul in care Participantul declarat castigator nu se incadreaza in varsta regulamentara, nu detine
cetatenie sau rezidenta romana, dupa cum se prevede in prezentul Regulament;
In cazul descalificarii castigatorului premiului, va fi declarat castigator urmatorul participant din
clasamentul concursului.

§9
MODIFICAREA REGULAMENTULUI SAU CONCURSULUI
XTB isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament al Concursului, daca acest lucru este
considerat necesar.
Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate referitoare la luarea la cunostinta de catre
Participanti a modificarilor atata timp cat modificarile sunt anuntate pe Site-ul oficial XTB.

§10
RECLAMATII
Reclamatiile cu privire la rezultatele finale ale concursului, vor fi sesizate printr-o scrisoare catre
Organizator intr-o perioada de maxim 7 zile de la anuntarea oficiala a rezultatelor.
Scrisoarea trebuie sa contina urmatoarele : nume, prenume, adresa si cauzele detaliate ale plangerii.
Toate plangerile vor fi solutionate de Organizator in maxim 10 zile de la data primirii acesteia.
Decizia oferita de Organizator are caracter final si ireversibil. Participantul va fi informat cu privire la
rezultatul plangerii depuse.

§11
DISPOZITII FINALE
Premiile nu pot fi schimbate cu echivalentul acestora in bani.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta desfasurarea concursului in orice moment fara nici un
motiv cu privire la decizia luata.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la acest concurs datorita
unor cauze care nu depind direct de acesta, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de
Internet s.a.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru datele personale incorecte furnizate de catre
Participanti sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la concurs si care se afla
in afara culpei organizatorului.
Regulile generale de Organizare sunt disponibile la sediul Organizatorului si pe www.xtb.ro.
Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile din Romania.
Legea aplicabila Regulamentului este legea romana.
Eventualele litigii decurgand din derularea prezentului Concurs se vor rezolva pe cale amiabila,
partile fiind obligate sa depuna diligente in acest sens.
Litigiile care nu vor fi solutionate pe cale amiabila, vor fi supuse spre solutionare instantei
competente de la sediul Organizatorului.
Prezentul Regulament a fost redactat de catre X-Trade Brokers DM SA – Sucursala Bucuresti,
autentificat notarial in 3 (trei) exemplare, din care 2 (doua) exemplare au fost eliberate partilor, unul fiind
pastrat pentru arhiva Notarului Public.
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